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Informācija presei               26.11.2020. 

 

Par vecāku interešu un tiesību pārstāvju pausto atbalstu Latvijas Izglītības un 

zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pieprasītajai izglītības un zinātnes 

ministres Ilgas Šuplinskas (JKP) demisijai. 

 

Biedrība “Vecāku Alianse” pauž atbalstu Latvijas Izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrībai, par pieprasīto Izglītības un zinātnes ministres Ilgas 

Šuplinskas demisiju, par kuru vakar, 2020.gada 25.novembrī, publiski paziņoja LIZDA 

priekšsēdētāja Inga Vanaga. 

Kā minēts masu medijos, oktobra beigās LIZDA valdes ārkārtas sēdē pieņemts 

lēmums prasīt skaidrojumu izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai par 

sasteigtajām un nekvalitatīvajām reformām izglītībā. Vienlaikus arodbiedrība izvirzīja 

ministrei vairākas prasības, norādot, ja tās netiks pildītas LIZDA varētu lemt par 

ministres demisijas pieprasīšanu. Pēc LIZDA priekšsēdētājas paustā, no ministrijas 

puses lielākā daļa no LIZDA prasībām netika izpildītas.  

Biedrība “Vecāku Alianse”, iepazīstoties ar LIZDA uzdotajiem jautājumiem 

ministrei un izvirzītajām prasībām, secina, ka šie uzstādījumi un problemātikas 

aktualizēšana ir pilnībā pamatota un pat akūti risināma, jo tas tieši ietekmē kā 

pedagogu saimi, tā arī bērnus un viņu iespēju saņemt kvalitatīvu izglītību, kas šajā 

gadījumā īpaši satrauc vecākus.  

Galvenās bažas ir sekojošas: 

- Sistemātiskas, profesionālas un cieņpilnas komunikācijas trūkums no ministrijas 

puses ar NVO un nozares organizācijām ikdienas jautājumos, un jo īpaši 

jautājumos, kuri skar ārkārtas situācijas ierobežojumu un nosacījumu regulējumu.  

- Veiktie un plānotie grozījumi MK noteikumos Nr. 583, kuri paredz, ka ārkārtējās 

situācijas laikā tiek izvirzītas paaugstinātas prasības kritērijiem un kārtībai, kādā 

valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas 

finansēšanā, paredzot pedagogu atalgojuma samazinājumu par 20% no 

01.09.2021, ja netiek sasniegti konkrēti kritēriji. Tas attālināto mācību un krīzes 

situācijas apstākļos ir absurds! Jāpiemin arī, ka patlaban notiek jaunā, 

kompetencēs balstītā mācību satura ieviešana, kas palielina pedagogu slodzi. 

Līdz šim nozarē valda manāms haoss un trūkst kā tehniskais nodrošinājums, tā 

metodiskie materiāli un vienoti kritēriji attālināto mācību regulējumam. Pedagogi 

tiek pakļauti pārslodzei un regulāram stresam, kā rezultātā cieš izglītības 

kvalitāte. 
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- Nepieciešamie grozījumi MK noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba 

samaksas noteikumi”, kas paredzētu pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) 

pedagogu un viņu asistentu zemākās darba algas likmes paaugstināšanu no 

01.09.2021. Ir jāparedz PII pedagogu daļējas darba samaksas nodrošināšana no 

valsts budžeta. Līdz šim šī pedagogu un pedagogu palīgu daļa (1,5 līdz 4 gadu 

bērnu vecuma PII grupās) ir tikusi īpaši diskriminēta, jo viņu atalgojums atšķiras 

no vispārizglītojošo skolu pedagogu atalgojuma par 33%! Slodze mūsdienās šai 

pedagogu daļai ir milzīga, bet atalgojums – necienīgi zems.  

Mēs – biedrība “Vecāku Alianse” pievienojamies LIZDA paustajai kritikai par 

izglītības ministres darbu, īpaši par komunikāciju ar sabiedrību. Mēs, vecāki, neesam 

saklausīti ne šobrīd, ne pavasarī, kad pirmā Covid-19 viļņa laikā, kad skolas tika 

slēgtas, vērsāmies gan pie Izglītības ministres Šuplinskas kundzes, gan citām 

amatpersonām ar aicinājumu rast risinājumus vecāku atbalstam situācijā, kad 

vecākiem bija jāmeklē iespējas, kā atbalstīt savus bērnus mācībās, apvienojot to ar 

saviem darba pienākumiem. Izglītība mājās bija jauna pieredze gan vecākiem, gan 

skolotājiem, tāpēc sagaidījām kādu atbalstu no ministrijas, vismaz dialoga formā, bet 

nesaņēmām neko, tikai formālu atrakstīšanos.   

Tāpat arī 10.novembrī piedalījāmies Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes 

komisijas sēdē, kurā tika lemts par grozījumiem Izglītības likumā, kuri tika virzīti 

steidzamības kārtā un paredzēja to, ka attālinātās mācības ir klātienes izglītības 

procesa daļa arī tad, kad nav ārkārtas vai krīzes situācija. Paudām viedokli, ka dotajā 

brīdī attālinātās mācības var būt kā pagaidu risinājums Covid-19 krīzes situācijā, bet 

ne kā izglītības sistēmas norma. Atzīmējām, ka ja ir plānots veikt reformu par pāreju 

uz attālināto mācīšanos (pilnīgu vai daļēju), tad vispirms ir nepieciešams veikt 

pētījumus, apkopot pētījumu rezultātus, nodrošināt tehnisko bāzi, konsultēties un 

diskutēt ar nozares speciālistiem un NVO sektoru (tai skaitā bērnu vecākiem). Iebildām 

pret sasteigtu, neskaidru un nepamatotu procedūru šādu normu iekļaušanai Izglītības 

likumā steidzamības kārtā. Noslēgumā, diemžēl, nepameta sajūta, ka klātesošo 

vecāku pārstāvju viedoklī neviens īsti neieklausījās. Novērojām arī to, ka ne tikai 

vecāku viedoklis tika ignorēts, bet arī izglītības jomas un citu speciālistu ieteikumi,” 

savu pieredzi komentē Biedrības “Vecāku Alianse” valdes locekle Agnese Geduševa. 

Tādēļ, ņemot vērā visu iepriekš minēto, biedrība “Vecāku Alianse” atbalsta LIZDA 

pieprasīto izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas (JKP) demisiju. 

 

Kontaktpersona: Biedrības “Vecāku Alianse” valdes locekle Agnese Geduševa Mob.tel.nr. 29472617 


